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Polygon و Pline ترسيم موضوعات يكپارچه به كمك

در پايان آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - مفهوم يكپارچه بودن موضوعات را توضيح دهد و مثال بزند.

 - فرمان Pline را اجرا و به كمك آن موضوعات يكپارچه ترســيم كند.
 - گزينه هاي فرمان Pline را شناسايي كند و در ترسيمات به كار ببرد.

 - فرمان Polygon را اجرا و به كمك آن چند ضلعي ترسيم كند.
 - انواع روش هاي ترســيم چند ضلعي منتظم در فرمان Polygon را شناســايي و كاربردهاي هر روش را با مثال 

عملي تشريح كند.
 - فرمان Explode را اجرا كرده و در تجزيه موضوعات يكپارچه به كار ببرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري
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پيش آزمون
1. اگر شكل زير را با فرمان هاي Line و Arc ترسيم كرده باشيم، از چند قسمت تشكيل شده است؟

2. چگونه مي توانيم شكل باال را به صورت يك پارچه ترسيم كنيم كه يك موضوع محسوب شود؟
3. چند ضلعي منتظم را تعريف كنيد و مثال بزنيد.

4. در نقشه كشي چند ضلعي هاي منتظم به چند روش ترسيم مي شود.
5. منظور از دايرۀ محيطي و دايرۀ محاطي در چند ضلعي هاي منتظم چيست. با شكل مثال بزنيد.

sw .6 و e را در يك شش ضلعي منتظم نشان دهيد و رابطۀ رياضي آن ها را بنويسيد.
7. در.............. طول ضلع با شعاع برابر است.

8. مركز چند ضلعي هاي منتظم چگونه به دست مي آيد؟ با شكل مثال بزنيد.
9. موضوعات يكپارچه با چه فرمانی و چگونه تجزيه می شوند؟
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موضوعات يكپارچه
Polyline يك موضوع خطي يكپارچه اســت كه از پاره خط، كمان يا تركيب هر دو شــكل تشــكيل شــده كه 

به صورت متوالي به هم متصل است؛ براي روشن شدن موضوع به شكل هاي )الف( و )ب( توجه كنيد.
شــكل )الف( با فرمان Polyline ايجاد شــده كه يك 
موضوع محســوب شــده و پس از كليك روي پاره خط 

افقي، همۀ موضوع انتخا ب  مي شود.
شــكل )ب( بــا فرمان هاي Line و Arc ايجاد شــده 
كه چهار موضوع محســوب مي شود و با كليك روي هر 

قسمت، فقط همان قسمت انتخاب مي شود.
چه تفاوت ديگري بين دو شكل )الف( و )ب( مالحظه 

مي شود؟   

از ديگر ويژگي هاي موضوعات Polyline اين  اســت كه 
مي تواند با ضخامت های مختلف ايجاد شوند.

)ب()الف(

Pline موضوع يكپارچۀ ايجاد شده با

نكته

1. موضوعــات يكپارچه را به كمك فرمان Explode می توانيم به اجزاء تشــكيل دهنده ی آن ها، 
تجزيه كنيم. 

2. موضوعــات غير يكپارچه را نيز مي تــوان ويرايش و يكپارچه كرد، كه در مباحث آينده به آن 
مي پردازيم.
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 Pline اجراي فرمان
فراينــد اجراي فرمــانPline  در حالت جاري شــبيه به 
اجراي فرمان Line است. اما با انتخاب گزينۀ A مي توانيم 

در ادامۀ پاره خط ها كمان نيز ترسيم كنيم.

مثال:
1. فرمان Pline را وارد مي كنيم.

Command: Pline ↵

2. نقطۀ شروع را تعيين مي كنيم. 
Specify Start point:

3. نقطۀ بعدي را تعيين مي كنيم. 

شيوه هاي ورود فرمان
Draw Toolbar

PolylineDraw Menu

Pline يا PL ↵  Command Line

Pline مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: pl. فرمان Pline  را وارد مي كنيم. 

 :2Specify start point. نقطۀ شروع را وارد مي كنيم. 

/3Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length. نقطۀ پايان پاره خط را وارد مي كنيم.
Undo/Width]:

/4Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length. حرف A را براي ترسيم كمان وارد مي كنيم.
Undo/Width]: a ↵

5Specify endpoint of arc or. نقطۀ پايان كمان را وارد مي كنيم.
[Angle/ CEnter/ CLose/ Direction/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]: 

6. براي پايان دادن به اجراي فرمان اينتر مي كنيم.
Specify endpoint of arc or
[Angle/ Center/ Close/ Direction/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]:

Specify next point,
or [Arc/Halfwidth / Length / Undo / Width] 
@ 0 , -20 ↵
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4. حرف A را وارد مي كنيم. 

Specify next point
or Arc/ Close /Halfwidth / Length / Undo / 
Width: a ↵

5. نقطۀ پايان كمان را تعيين مي كنيم. 

Specify end point of arc,
or [Angle / CEnter / CLose / Direction / Half 
width / Line / Radius / Second pt / Undo / 
Width]: @ 20,0 ↵

6. گزينۀ  cl را براي بســتن شكل و پايان دادن به كار وارد 
مي كنيم.

Specify end point of arc,
or [Angle / CEnter / CLose / Direction / Half 
width / line / Radius / Second pt/ Undo / 
Width]:cl ↵ 
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]گزينۀ CLose    [: كاربرد اين گزينه مانند فرمان Line باعث بسته شدن شكل و پايان اجراي فرمان مي شود.
]گزينۀ Width[: اين گزينه براي تعيين پهنا براي پاره خط ها و كمان هاي در حال ترسيم كاربرد دارد.

]گزينۀ HalfWidth[: عملكرد اين گزينه همانند گزينۀ Width است با اين تفاوت كه در تنظيم پهناي آن نصف 
پهنا تعيين مي شود. 

]گزينــۀ Length[: با بــه كار بردن اين گزينه پاره خطي با طول عددي معين در امتداد آخرين پاره خط، ترســيم 
مي شود، يعني نيازي به وارد كردن نقطۀ انتهاي پاره خط نيست.

اگر آخرين قسمت ترسيم شده كمان باشد به كمك گزينۀ Length پاره خطي مماس بر كمان ترسيم مي شود.

]گزينۀ Undo[: كاربرد اين گزينه همانند فرمان Line باعث لغو )حذف( آخرين نقطۀ وارد شده مي گردد.

نكته

براي كاربرد گزينۀ Close از بين زيرمجموعه هاي گزينۀ Arc بايد CL را وارد كرد.

نكته

توجه داشته باشيد پهنای خط )Line Width( با وزن خط )Line Width(  كه در مباحث قبلی گفته 
شد متفاوت است.
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دستوركار شمارۀ 1: 
شكل روبه رو  را توسط فرمان Pline به صورت يك پارچه 

در كاغذ A4 ترسيم كنيد.

مراحل اجرا:
1. فايل ترســيمي را روي انــدازۀ A4 تنظيم كرده و آن را 

نامگذاري و ذخيره كنيد.
2. از طريق فرمان Pline كادر نقشه را ترسيم كنيد.

3. مجدداً فرمان Pline را وارد كنيد.
 Command: pline ↵

4. مختصات نقطۀ A را به عنوان نقطه شروع وارد كنيد. 
Specify start point: 40,50 ↵

5. مختصات نقطۀ B را وارد كنيد.

Specify next point or [Arc/ Halfwidth/ 
Length/ Undo/ Width] @25< 0

6. حرف a را براي ترسيم كمان وارد كنيد.
Specify next point or [Arc/ Halfwidth/ 
Length/ Undo/ Width]:a ↵

7. مختصات نقطۀ C را وارد كنيد.
Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]: 
@10,10 ↵

8. حرف l را براي ترسيم پاره خط در ادامه وارد كنيد.

Specify end point of arc or
[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/ 
Line/ Radius/ Second pt/ Undo/ width]: l ↵

9. مختصات نقطۀ D را وارد كنيد.
[Angle/ CEnter/ CLose/Direction/ Halfwidth/ 
line/ Radius/ Second pt/ Undo/ Width]: 30<90
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Ortho: 11.1690<180˚

Ortho: 13.7656<180˚

Ortho: 10.8318<180˚

Ortho: 7.1439<180˚

Ortho: 17.4623<270˚

10. حرف a را براي ترسيم كمان وارد كنيد.
Specify next point or [Arc/ Halfwidth/ 
Length/ Undo/ Width]: a ↵

 ORTHO F8 يا دكمۀ  11. ابزار Ortho را به كمك كليد 
در نوار وضعيت فعال كنيد.

12. موس را به ســمت چــپ حركت دهيد و عدد 15 را 
وارد كنيد.

Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/ 
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/ 
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵

13. موس را به ســمت چــپ حركت دهيد و عدد 15 را 
وارد كنيد.

Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/ 
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/ 
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵

14. موس را به ســمت چپ حركــت دهيد و عدد 15 را 
وارد كنيد.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/ 
Second pt/ Undo/ Width]: 15 ↵

15. حرف l را براي ترسيم پاره خط در ادامه وارد كنيد.

Specify end Point of arc or [Angle/ CEnter/ 
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/ 
Second pt/ Undo/ Width]: l ↵

نكته

فعال كردن Ortho را بدون خروج از فرمان Pline انجام دهيد.
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نكته

در صورتي كه مراحل فوق الذكر را پشــت ســرهم اجرا كرده 
باشــيد و در هنگام اجرا از فرمان Pline خارج نشده باشيد با يك بار 
كليك كردن بر روي شكل، بايستي مطابق شكل روبه رو حاصل كار 

شما باشد.

16. مختصات نقطۀ H را وارد كنيد.

Specify next point or [Arc/ CLose/ Halfwidth/ 
Length/ Undo/ Width] @ 30<270 ↵

17. حرف a را براي ترسيم كمان وارد كنيد.
Specify next point or [Arc/ close/  Halfwidth/ 
Length/ Undo/ Width]: a ↵

18.مختصات نقطۀ A را وارد كنيد.

Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/ 
CLose/Direction/ Half width/ Line/ Radius/ 
Second pt/ Undo/ Width]: @ 10, -10 ↵

19. براي پايان فرمان اينتر را وارد كنيد.

Specify end point of arc or [Angle/ CEnter/ 
CLose/Direction/ Halfwidth/ Line/ Radius/ 
Second pt/ Undo/ Width]:

20. فايل خود را ذخيره كنيد.
21. نتيجــۀ كار را جهــت تأييد و ارزشــيابي به هنر آموز 

محترم ارائه دهيد. 

Ortho: 14.0968<270˚



201

نكته

چندضلعي منتظمي كه با فرمان Polygon ترســيم مي شود يك موضوع يكپارچه است، يعني اضالع 
از هم مستقل نيستند و همانند چند خطي يكپارچه ) Polyline( است.

)ب( چندضلعي از جنس Polygon)لف( چندضلعي از جنس خط

 Inscribed الف( محاطي Circumscribed ب( محيطي

Polygon فرمان
فرمان Polygon براي ترســيم چندضلعي منتظم با تعداد اضالع 3 تا 1024 كاربرد دارد. همان طور كه مي دانيم در 

چندضلعي منتظم طول اضالع با يكديگر و زواياي بين اضالع نيز با هم مساوي است.
در اتوكد چندضلعي منتظم به دو روش قابل ترسيم است.

1. ترسيم چندضلعي به روش دايرۀ كمكي كه خود داراي دو حالت است؛ در اين روش با تعيين شعاع دايرۀ 
كمكي چندضلعي ترسيم مي شود.

2. روش لبه )Edge(؛ در اين روش با تعيين نقاط ابتدا و انتهاي يكي از اضالع چندضلعي ترسيم مي شود.
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Polygon اجراي فرمان
اگر فرمان Polygon را به يكي از شيوه هاي رو به رو وارد كنيم.

ابتدا تعداد اضالع، و سپس روش ترسيم چندضلعي قابل 
انتخاب است.

شيوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

PolygonDraw Menu

Polygon يا PolCommand Line

)Center( مراحل ترسيم پنج ضلعي منتظم محاطي به روش مركز

↵ 1Command: polygon. فرمان Polygon را وارد مي كنيم.

2. عــدد 5 را به عنوان تعداد ضلع وارد 
مي كنيم.

Enter number of sides <4>: 5 ↵

 :3Specify center of polygon or [Edge]. مركز پنج ضلعي را وارد مي كنيم. 
100,100↵

4. حــرف i را به منظور تعيين حالت 
محاطي وارد مي كنيم.

Enter an option [Inscribed in circle/ 
Circumscribed about circle <i>: ↵

↵ 5Specify radius of circle 30. شعاع دايره كمكي را تعيين مي كنيم. 

)Edge( مراحل ترسيم شش ضلعي منتظم به روش لبه

↵ 1Command: polygon. فرمان Polygon را وارد مي كنيم.

2. عدد 6 را به عنــوان تعداد اضالع وارد 
مي كنيم.

Enter number of sides <5> 6 ↵

3. حــرف e را به منظــور انتخاب روش 
Edge وارد مي كنيم.

Specify center of polygon or 
[Edge]: e ↵

 :4Specify first end point of edge. نقطۀ اول ضلع را تعيين مي كنيم. مثال:
70,50 ↵

 :5Specify second point of edge. نقطۀ دوم ضلع را تعيين مي كنيم.
@20,0 ↵

نتيجه:

نتيجه:

نكته

مراحل ترســيم چند ضلعي منتظم محيطي نيز همانند چند ضلعي محاطي است با اين تفاوت كه در 
مرحلۀ 4 حرف C به منظور حالت محيطي وارد مي شود.
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Explode فرمان
اين فرمان براي تجزيه موضوعات يكپارچه و تركيبي به اجزاء تشكيل دهندۀ آن كاربرد دارد. در هنگام تجزيه 
موضوعــات به كمك فرمان Explode، ممكن اســت خواص موضوعات نظير رنگ، نوع خط، وزن خط و 
پهناي خط تغيير كند. براي مثال يك چندضلعي يكپارچه داراي پهنا به شــكل زير به چند پاره خط و كمان 
مجزا و بدون پهنا تبديل خواهد شــد. البته نتيجۀ تجزيه و تغييرات به نوع اجراي تشكيل دهندۀ موضوعات 

تركيبي بستگي دارد.
 

Explode اجراي فرمان
شيوه هاي ورود فرمان مطابق جدول مقابل است.

شيوه هاي ورود فرمان
Modify Toolbar

ExplodeModify Menu

Explode يا x Command Line

Explode مراحل اجراي فرمان

↵ x يا 1Command:   explode. فرمان Explode را وارد مي كنيم.

:2Select objects. موضوعات مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

3. موضوعات ديگــري انتخاب مي كنيم يا براي 
پايان دادن به انتخاب و اجراي فرمان اينتر مي كنيم.

Select objects:
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دستوركار شمارۀ 2: 
 Polygon و Line ،Circle شكل ارائه شده را توسط فرمان  هاي

در كاغذ A4 كادردار و در اليه هاي مربوطه ترسيم كنيد.

)زمان: 10 دقيقه(
مراحل اجرا:

1. اندازه برگۀ A4، اليه هاي الزم و كادر و جدول را تنظيم 
و يا از فايل هاي قبلي استفاده كنيد.

2. دايره قطر 40 را توسط فرمان Circle ترسيم كنيد.
3. خطــوط تقارن دايره را توســط فرمــان Line در اليۀ 

مربوطه با نوع خط Centerترسيم كنيد.
4. فرمان Polygon را وارد كنيد.

  Command: pol ↵
5. عدد 6 را وارد كنيد.

Enter number of sides <4>:6 ↵

6. مركز دايره را به عنوان مركز شش ضلعي معرفي كنيد.
  Specify center of polygon or [Edge]:

7. حرف c را به منظور حالت محيطي وارد كنيد.

Enter on option [Inscribed in circle/Circum 
scribed about circle: <I>: c ↵

8. عدد 20 را وارد كنيد.   

Specify radius of circle: 20 ↵

9. فايل خود را ذخيره كنيد.
10. نتيجــۀ كار را جهــت تأييد و ارزشــيابي به هنر آموز 

محترم ارائه دهيد.

 استاندارد هاي نقشه كشي رعايت شود.
يادآوري
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1. منظور از موضوعات چند خطي يكپارچه چيست؟ با شكل توضيح دهيد.

2. مراحل ترسيم پنج ضلعي منتظم محاط در دايره توسط فرمان Polygon را بنويسيد.
3. در فرمان .................. مي توانيم پاره خط و كمان را در دنبالۀ هم به صورت يكپارچه ترسيم كنيم.

4. در فرمان Polygon حداقل .......... ضلع و حداكثر .......... ضلع مي توانيم تعيين كنيم.
5. براي اجراي فرمان Pline، اصطالح Polyline را نيز به صورت كامل مي توانيم در خط فرمان وارد كنيم.

 درست   نادرست
6. آيا چند ضلعي منتظمي كه با فرمان Polygon ترسيم مي شود خود يك موضوع يكپارچه است؟

 بلي   خير
7. كدام گزينه مربوط به گزينه هاي فرمان Pline نيست؟

Width )د   Length )ج  Inscribed )ب   Arc )الف 
8. كدام گزينه در فرمان Polygon معرف حالت محيطي چند ضلعي منتظم است؟

 الف( Inscribed  ب( Edge   ج( Circumscribed  د( هيچ كدام
9. در كدام روش ترسيم Polygon، طول ضلع درخواست مي شود.

Pline )د  Circumscribed )ج  Inscribed )ب   Edge )الف 
10. در كدام گزينه فرمان Pline، طول عددي پاره خط تعيين مي شود؟

Length )د   Arc )ج  Halfwidth )ب   Width )الف 
11. برای ترسيم شش ضلعی منتظم مطابق شكل روبه رو با توجه به اندازه داده شده كاربرد كدام روش و حالت 

از فرمان Polygon مناسب تر است.
 Edge , Center )ب   Inscribed, Center )الف 
Inscribed, Edge )د   Circumscribed, Center )ج 

12. شكل يكپارچه روبه رو اگر با فرمان Explode تجزيه شود، به چند جزء تبديل خواهد شد.
 الف( 5   ب( 7   ج( 6   د( 3
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عملي ◄
هريك از نقشه های ارائه شده را در كاغذ A4 توأم با كادر و جدول و در اليه هاي مربوط ترسيم كنيد.

توجه: در نقشــۀ زير برای نمای روبه رو از فرمان Polyline و در ســاير نقشه ها برای چندضلعی های منتظم از 
فرمان Polygon استفاده كنيد.

)زمان: 120 دقيقه(
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Rectangle و Chamfer ،Fillet اجراي فرامين

پس از آموزش اين فصل، از فراگير انتظار مي رود: ◄
 - فرمان Fillet را اجرا كند.

 - براي گرد كردن گوشه ها در نقشه، از فرمان Fillet استفاده كند.
 - فرمان Chamfer را اجرا كند.

  - با اجراي فرمان Chamfer گوشه هاي نقشه را پخ بزند.
  - فرمان Rectangle را اجرا كند.

 - به كمك فرمان Rectangle انواع مستطيل ها را ترسيم كند.
 - گزينه های فرمان Rectangle را شناسايی كرده و در تمرين هاي عملی به كار ببرد.

مدت زمان آموزش

جمععملينظري

268



پيش آزمون
1. چگونه می توان شكل )الف( را به كمك فرمان های ويرايشی به شكل )ب( تبديل كرد؟

2. آيا تا كنون در نقشه كشي با اصطالح Fillet روبه رو شده ايد، در كجا و با چه مفهومي؟
3. گوشه هاي يك شكل هندسي را چگونه مي توان پخ زد؟

4. چگونه مي توانيم در اتوكد يك مستطيل يكپارچه ترسيم كنيم؟
5. اصطالح Rectangle به چه معنا و مفهومي است؟

6. چگونه مي توانيم يك مستطيل با گوشه هاي گرد شده نظير شكل زير اما يكپارچه ترسيم كنيم؟

)الف()ب(
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Fillet فرمان
اين فرمان براي گرد كردن گوشه هاي داخلي و خارجي موضوعات با شعاع معين كاربرد دارد. 

فرمان  Fillet يكي از فرمان های  ويرايشي است كه با اجراي آن گوشه هاي ترسيمات، نظير شكل زير گرد 
مي شود.

به شكل زير توجه كنيد، همان طور كه مشاهده مي كنيد  فرمان Fillet براي ترسيم نيم دايره نيز كاربرد دارد!
  Fillet الف( قبل از اجراي(

  Fillet الف( قبل از اجراي(

  Fillet ب( بعد از اجراي(

  Fillet ب( بعد از اجراي(
نكته

البته به خاطر داشته باشيد كه شعاع در اين حالت تأثيری در ترسيم نيم دايره ندارد و هر شعاعی می تواند داشته باشد.

كاربرد شــعاع صفر در فرمان Fillet برای گوشــه های موضوعاتی كه با فرمان Fillet گرد شده اند 
منجر به حذف كمان نخواهد شد بلكه مطابق شكل روبه رو عالوه بر وجود كمان گوشۀ شكل نيز كامل 

می شود. 

يا

چنين با تنظيم شعاع برابر صفر)0( در فرمان Fillet مي توانيم گوشه هاي ناقص و يا گرد شده را نيز كامل كنيم.
شكل زير دو حالت از اين عمل را نشان مي دهد.

نكته
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شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

FilletModify Menu

FilletCommand Line

Fillet اجراي فرمان
با وارد كردن فرمان Fillet، ابتدا تنظيمات جاري و سپس 

پيغام هاي ديگر به شرح زير صادر مي شود.

Trim الف( حالت(No trim حالت )ب(

Fillet مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Fillet را وارد مي كنيم.
در تنظيمات جاري حالت Trim فعال است و شعاع صفر 

)0( است.

Command: fillet ↵
Current settings: mode= TRIM , Radius= 0

2. حرف r را برای تنظيم شعاع وارد می كنيم.
Select first object
or [Undo/ Polyline/ Radius/Trim/Multiple]: r ↵

:3Specify fillet radius. شــعاع مورد نظــر برای فيلــت را تعيين می كنيم.

4. اولين موضوع را انتخاب مي كنيم.
يا يكي ديگر از گزينه ها را انتخاب مي كنيم.

Select first object
or [Undo/ Polyline/ Radius/Trim/Multiple]:

5. موضوع دوم را انتخاب مي كنيم.
يا براي كامل كردن گوشــه ناقص با شعاع صفر كليد 
Shift را فشرده و موضوع دوم را انتخاب مي كنيم.

Select second object
or shift- select to apply corner :

  ]گزينۀ Radius[: اين گزينه براي تنظيم شعاع كاربرد دارد.
]گزينۀ Undo[: براي لغو آخرين مرحله از عملكرد Fillet  كاربرد دارد.

]گزينۀ Multiple[: براي گرد كردن چندين گوشه حتي با شعاع هاي مختلف در يك بار اجراي فرمان Fillet كاربرد 
دارد.

]گزينۀ Trim[: براي تعيين وضعيت قسمت هاي اضافي كاربرد دارد كه با وارد كردن آن دو حالت Trim و 
No trim مطابق شكل قابل تنظيم است.
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به نمونه هاي ديگري از وضعيت گزينۀ Trim و اجرای فرمان Fillet توجه كنيد.

Fillet الف( قبل از اجراي(

Fillet الف( قبل از اجراي

Fillet ب( بعد از اجراي(

Fillet ب( بعد از اجراي

وقتي حالت Trim فعال است

 ، Polylineاين گزينه براي گرد كردن همزمان تمام گوشــه هاي موضوعات يك پارچه نظير :]Polyline گزينۀ[
Polygon و غيره مطابق شكل كاربرد دارد.

Fillet الف( قبل از اجراي(Fillet بعد از اجراي )ب(

Fillet در فرمان Polyline كاربرد گزينۀ 



215

دستوركار شمارۀ 1:
مثلث روبــه رو را به كمك فرمان Line ترســيم كرده و 

سپس گوشه هاي آن را به كمك فرمان Fillet گرد كنيد.
)زمان: 10 دقيقه( 

توجه: همان طور كه از نقشه كشی می دانيد خطوط نازک 
گوشه ها در اين تصوير جزء ضروريات اندازه گذاری است 

و جزء شكل اصلی محسوب نمی شود.

مراحل اجرا:
1. توسط فرمان Line مثلث اوليه را ترسيم كنيد.

2. فرمان Fillet را وارد كنيد.  
Command: fillet يا f ↵ 

3. حرف r را وارد كنيد.

Select First object or [Undo/Polyline/ Radius/  
Trim/ Multiple]:r ↵

4. عدد 5 را وارد كنيد.
    Specify fillet radius :<5 :< پيشفرض ↵ 

5. حرف m را به منظور انتخاب گزينۀ Multiple وارد 
كنيد.

Select object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/ 
Multiple]: m ↵

Fillets = R5
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6. پاره خط سمت چپ مثلث را انتخاب كنيد.  
Select  first object or…:

7. پاره خط باالي مثلث را انتخاب كنيد.  
Select second object or…:

8 . براي دو گوشۀ ديگر نيز همانند مرحلۀ 5 و6 عمل كنيد 
تا حاصل آن مطابق شكل رو به رو گردد. 

9. نتيجۀ كار را ذخيره كرده و جهت تأييد و ارزشــيابي به 
هنر آموز  محترم ارائه دهيد.

نتيجۀ مرحلۀ 7
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Chamfer فرمان
فرمان  Chamfer يكي از فرمان هاي ويرايشي است كه براي پخ زدن گوشه هاي داخلي و خارجي موضوعات كاربرد دارد.

توسط فرمان Chamfer به دو روش مي توانيم گوشه ها را پخ بزنيم كه عبارت اند از:
الف( روش Distance: در اين روش مطابق شكل )الف( پخ با دو مقدار فاصله اول )D1( و فاصله دوم )D2( تعيين می شود.

ب( روش Angle: در اين روش مطابق شكل) ب( پخ با يك طول )Length( و يك زاويه )Angle( نسبت به طول تعيين 
شده تنظيم می گردد.

Chamfer اجراي فرمان
فرمان Chamfer به شــيوه هاي منــدرج در جدول مقابل 

قابل وارد كردن است.

شيوه هاي ورود فرمان

Modify Toolbar

ChamferModify Menu

Chamfer  يا ChaCommand Line

Chamfer مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Chamfer  را وارد مي كنيم در تنظيمات جاري 
حالت Trim فعال و روش جاري اســت كه مقدار فاصلۀ 

اول صفر و مقدار فاصلۀ دوم نيز صفر است.

Command: chamfer ↵
TRIM mode current chamfer
 Dist 1=0, Dist 2= 0

2. حرف D را به منظور تعيين اندازه پخ وارد مي كنيم.
Select first line
or[Undo/ PolyLine/ Distance/ Angle/ Trim/ 
mEthod /Multiple]:d ↵

< 3Specify first chamfer distance:<0 , 0. فاصله اول پخ را تعيين مي كنيم.

<مقدار اول>:4Specify Second chamfer Distance. فاصله دوم پخ را تعيين مي كنيم.

5. ضلع اول را انتخاب مي كنيم.
يا يكي از گزينه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

Select first line
or[Undo/ Polyline/ Distance/ Angle/ Trim/ 
mEthod/ Multiple]:

6. خط)ضلع( دوم را انتخاب مي كنيم.  
يا براي كامل كردن گوشه هاي ناقص به صورت تيز كليد 

Shift را فشرده و موضوع دوم را انتخاب مي كنيم.

Select second line 
or Shift - Select to apply corner

)الف( روش Angle )زاويه( )ب( روش Distance )فاصله( Chamfer الف( قبل از اجراي(Chamfer بعد از اجراي )ب(
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]گزينۀ Distance[: براي تنظيم فواصل لبه هاي پخ در روش Distance كاربرد دارد.
]گزينۀ Angle[: براي تنظيم مقادير پخ در روش Angle كاربرد دارد.

]گزينۀ Method[: براي تعيين روش جاري پخ زدن در هنگام وارد كردن فرمان Chamfer كاربرد دارد.
]گزينۀ Undo[: براي لغو آخرين مرحلۀ عملكرد فرمان Chamfer كاربرد دارد.

  Chamfer براي پخ زدن چندين گوشه، حتي با اندازه هاي مختلف در يك بار اجراي فرمان :]Multiple گزينۀ[
كاربرد دارد.

 ،t براي تعيين وضعيت قســمت هاي اضافي كاربرد دارد، به نحوي كه بــا وارد  كردن حرف :]Trim گزينــۀ[
وضعيت آن ها به  دو حالتTrim  و No trim مطابق شكل قابل تنظيم است.

]گزينــۀ Poly line[، اين گزينه براي پخ زدن همزمان تمام گوشــه هاي يك موضوع چند خطي يك پارچه نظير 
Polygon ،Polyline  و غيره كاربرد دارد.

Trim حالتNo trim حالت 

Chamfer الف( قبل از اجراي(Chamfer بعد از اجراي )ب(

نكته

در صورتي كه در فرمان Chamfer اندازۀ پخ در هريك از روش هاي Distance و Angle صفر وارد 
Shift هنگام  شــود، به كمك آن مي توانيم لبه هاي ناقص را تكميل كنيم. اين عمل با فشــردن كليد 

انتخاب ضلع دوم نيز امكان پذير است.
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دستوركار شمارۀ 2:
گوشه هاي شكل ارائه شده را به كمك فرمان Chamfer پخ بزنيد.

)زمان 10 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. توســط فرمان Pline  شــكل مقابل را به صورت يكپارچه 

ترسيم كنيد.
2. فرمان Chamfer را وارد كنيد.  

Command: chamfer ↵

3. حرف d را وارد كنيد.

Select first line or[ Undo/ Polyline/ Distance/ 
Angle/ Trim/mEthod/ Multiple: d↵

4. عدد 5 را وارد كنيد.  
Specify first chamfer distance<0.0000>5↵

5 . اينتر كنيد.  
Specify second chamfer distance<5.0000>:↵

6. حرف P را براي كاربرد گزينۀ Polyline انتخاب كنيد.  
Select first line or [Undo/ Polyline/ Distance…]

7. شكل يك پارچه موجود را انتخاب كنيد.
8. فايل خود را ذخيره كنيد.

9. نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشــيابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهيد.

نكته

براي اين كه عملكرد فرمان Chamfer را با گزينۀ 
Polyline  مي خواهيم انجام دهيم. در ترســيم شــكل 
اوليه توسط فرمان Pline حتمًا از گزينۀ Close استفاده 

كنيد.
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Rectangle فرمان
اين فرمان براي ترســيم مستطيل به كار مي رود. مستطيلي 
كه بــا فرمــان Rectangle ايجاد مي شــود يك موضوع 
يك پارچه محســوب مي شود و با تعيين دو گوشه متقابل 

ترسيم مي شود.
فرمان Rectangle يك فرمان ترسيمي است، اما داراي 
گزينه هايي است كه مي توانيم مستطيل هايي با ويژگي هاي 

ويرايشي نيز ايجاد كنيم.
  Rectangle نمونه هايي از مســتطيل هايي كه با فرمان

ترسيم شده اند را در اشكال روبه رو مشاهده مي كنيد.

Rectangle اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاي روبه رو وارد مي شود.

Other corner
گوشۀ ديگر

First corner
گوشۀ اول

شيوه هاي ورود فرمان

Draw Toolbar

rectangleDraw Menu

Rectangle يا Rectang يا RecCommand Line:

Rectangle مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: rec. فرمان Rectangle  را وارد مي كنيم

2. گوشۀ اول مستطيل را تعيين مي كنيم يا 
گزينه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

Specify first corner point,
or [Chamfer / Elevation / Fillet 
/ Thickness / Width]:

3. گوشۀ ديگر مستطيل را تعيين مي كنيم يا 
گزينه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

Specify other corner point, 
or [Area/ Dimensions/Rotation]:
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]گزينۀ Chamfer[: اين گزينه براي ترسيم مستطيل پخ دار 

مطابق شكل كاربرد دارد.

]گزينۀ Fillet[: براي ترسيم مســتطيل با گوشه هاي گرد 

كاربرد دارد.

]گزينۀ Width[: امكان ترســيم مســتطيل با خط پهن را 

فراهم مي سازد.

]گزينۀ Dimension[: اين گزينه براي ترســيم مستطيل با 

تعيين ابعاد طول و عرض آن كاربرد دارد.

]گزينۀ Area[: براي ترسيم مستطيل با تعيين مساحت آن 

كاربرد دارد.

]گزينۀ Rotation[: براي ترســيم مســتطيل مورب نظير 

شكل كاربرد دارد.

Chamfer

Fillet

Width

Rotation angle
زاويۀ چرخش

نكته

گزينه هاي Elevation و Thickness مربوط به ديد سه بعدي است.
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دستوركار شمارۀ 3:
 Rectangle مستطيلي مطابق شكل ارائه شده توسط فرمان 

را ترسيم كنيد.
)زمان : 5 دقيقه(

مراحل  اجرا:
1. فرمان Rectangle را وارد كنيد.  

Command: rectangle↵

2. حرف f را به منظور تعيين شعاع Fillet وارد كنيد.  

Specify first corner point or [Chamfer/ Eleva-
tion/ Fillet/…]: f↵

3. عدد 10 )شعاع فيلت( را وارد كنيد.  
Specify fillet radius for rectangle <0.0000>:10↵

4. حرف w را به منظور تعيين پهناي خط مســتطيل وارد 
كنيد.

Specify first corner point or [Chamfer/ Eleva-
tion/ Fillet/ Thickness/ Width]: W↵

5. عدد 5 )پهناي خط( را وارد كنيد.  
Specify line width for rectangle: 5↵

6. گوشۀ اول مستطيل را تعيين كنيد.  
Specify first Corner point or …:100,50↵ مثال

7. گوشۀ ديگر مستطيل را تعيين كنيد.  
Specify other corner point or …:@ 65,45 ↵

8. شكل حاصل را ذخيره كنيد.

9. نتيجۀ كار را جهت تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم 
ارائه دهيد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄
1. مراحل اجراي فرمان Fillet را بنويسيد.

2. مراحل اجراي فرمان Chamfer به روش Distance را بنويسيد.
3. مراحل ايجاد مستطيل به كمك فرمان Rectangle را بنويسيد.

4. توسط فرمان .................... مي توانيم شكل )الف( را به شكل )ب( تبديل كنيم.

     

5. براي ترسيم مستطيل مطابق شكل مقابل گزينۀ.................................... كاربرد دارد.

6. در تنظيمات شعاع فرمان Fillet، شعاع اول و شعاع دوم خواسته مي شود.
 درست   نادرست

7. به كمك فرمان هاي Fillet و Chamfer مي توان گوشه هاي ناقص را نيز كامل كرد.
 درست   نادرست

8. مستطيلي كه با فرمان Rectangle ترسيم مي شود يك موضوع يك پارچه است.
 درست   نادرست

)ب()الف(
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9. كدام گزينه در فرمان Fillet امكان گرد كردن گوشــه ها را با شــعاع هاي متفاوت بدون خارج شــدن از فرمان 
امكان پذير مي كند؟

 الف( Multiple   ب( Trim   ج(Polyline   د( همه موارد 
10. ايجاد پخ بر روي شكل مقابل با كدام گزينه از فرمان Chamfer مناسب تر است؟

   Method )ب   Distance )الف 
 ج( Angle    د( هيچ كدام

11. كدام گزينه در فرمان Rectangle امكان ترسيم مستطيل با تعيين مساحت آن را فراهم مي سازد.
Area )د    Width)ج   Rotation )ب    Dimension)الف 

تحقيق: ◄
در مورد عملكرد و كاربرد [Pick points] در گزينۀ Rotation از فرمان مستطيل تحقيق كنيد.

عملي: ◄
)زمان: 180 دقيقه(

1. براي هر يك از شكل هاي ارائه شده، مطلوب  است:
الف( تعيين و تنظيم فايل ترسيمي A4 توأم با كادر و جدول و اليه هاي الزم و نام گذاري فايل.

ب( ترسيم نقشۀ مطابق با تصاوير موجود )فرمان هاي ترسيمي و ويرايشي مربوط را به كار ببريد(
ج( ذخيره سازي فايل هاي مربوط.

د( ارائۀ نقشه به هنرآموز محترم جهت ارزشيابی.
هنرآموزان محترم: عملكرد هنرجويان در فرمان های ويرايشی را با نظارت شهودی ارزشيابی كنيد.
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